
 

 
pieczątka uczelni pieczątka zakładu 

 

 

UMOWA INDYWIDUALNA WS. PRAKTYK STUDENCKICH 

 

zawarta w dniu …….………………….. r. pomiędzy: 

Wyższą Szkołą Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie  

z siedzibą przy ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, zwaną dalej Uczelnią, 

reprezentowaną przez uczelnianego opiekuna praktyk – mgr Agnieszkę Żwierełło, działającą 

z upoważnienia Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dr. Waldemara 

Urbanika. 

a 

………………………………………………………………………………………………….... 

reprezentowanym/ą przez  

…………………………………………………………………………………………...……… 

zwanym/ą dalej Zakładem. 

§ 1 

Uczelnia i Zakład zobowiązują się do współdziałania w zakresie organizacji przewidzianych 

programem studiów praktyk studenckich. 

§ 2 

1. Uczelnia kieruje na praktykę studenta/kę  

………………………………………………………………………………….…………… 
imię i nazwisko, nr albumu 

 

kierunek ……………………………………………………………………..… 

specjalność……………………………………………………………………… 

rodzaj studiów zaznaczyć odpowiednie 

studia I stopnia (licencjackie)  □          

studia II stopnia (magisterskie) □    

studia jednolite magisterskie □    

rok studiów:……………. 

2. Czas trwania praktyki określa się od dn. …………… do dn. …………… ………. r. 

§ 3 

1. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy oraz organizacyjny nad przebiegiem praktyk 

ze strony uczelni będzie sprawował uczelniany opiekun praktyki. 

2. Uczelniany opiekun praktyki jest przełożonym studentów odbywających praktykę. 

Odpowiada za realizację praktyki zgodnie z jej celami i ustalonym programem, jest 

upoważniony do rozstrzygania, wspólnie z kierownictwem Zakładu, spraw związanych 

z przebiegiem praktyki. 

3. Praktyka realizowana jest zgodnie z obowiązującym na uczelni programem praktyk 

studenckich dla wybranego kierunku oraz specjalności studiów. 

4. Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem przez studentów zadań wynikających z programu 

praktyki sprawuje zakładowy opiekun praktyki. 



§ 4 

1. Podstawowym celem praktyki jest przede wszystkim umożliwienie skonfrontowania 

wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych, objętych planem studiów, 

z rzeczywistością. 

2. Praktyka studencka stanowi integralną część procesu dydaktycznego i podlega zaliczeniu 

na równi z innymi zajęciami ujętymi w planie studiów i programie nauczania. 

3. Podstawę do zaliczenia praktyki stanowi dokumentacja jej przebiegu, sporządzona przez 

studenta i potwierdzona przez zakładowego opiekuna praktyki. 

4. Oceny praktyki z wpisem do dziennika praktyk dokonuje zakładowy opiekun praktyk. 

Praktykę zalicza uczelniany opiekun praktyk. 

§ 5 

Zakład, w którym odbywa się praktyka, poda do wiadomości studentowi przepisy 

obowiązujące w miejscu pracy, w szczególności przepisy o dyscyplinie pracy oraz 

bezpieczeństwie i higienie pracy, i zobowiąże studenta do przestrzegania oraz wykonywania 

poleceń osób sprawujących nad nimi opiekę na stanowiskach pracy, w tym także osób 

prowadzących praktykę. 

§ 6 

Dzienny wymiar godzin praktyki będzie dostosowany do potrzeb w danym dniu, jednak nie 

powinien przekraczać 8 (słownie: ośmiu) godzin dziennie przy jednoczesnym zachowaniu 5-

dniowego tygodnia pracy. 

§ 7 

Zakład nie wypłaca studentom odbywającym praktykę wynagrodzenia. Uczelnia nie wypłaca 

zakładowemu opiekunowi praktyki wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad 

studentem odbywającym praktykę.  

§ 8 

Zakład pracy może zażądać od uczelni odwołania z praktyki studenta w przypadku, gdy 

naruszy on w sposób rażący dyscyplinę pracy. Jeżeli naruszenie dyscypliny spowodowało 

zagrożenie dla życia lub zdrowia, zakład pracy może nie dopuścić studenta do kontynuowania 

praktyki w zakładzie. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy oraz Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 

nr 84, poz.455). 

§ 10 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

3. Umowa obowiązuje w okresie odbywania przez studenta praktyk określonym w § 2 ust. 2 

niniejszej umowy. 

 

 

.………………………………… .……………………..……… 
     Uczelnia Dyrektor Zakładu 


